
 
 

 

 
Březen 2020                                                                         č. 108                                                                                       
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Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce  

2. Stav a průběh akcí v roce 2019 a návrh akcí na rok 2020 a roky následující 

3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020 a střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2024 

4. Kulturní akce v měsíci 12/2019 a schválení kulturních akcí na rok 2020/ dotační systém 

5. Vyhodnocení užití státních dotací a dotací od Karlovarského kraje v roce 2019 

6. Stanovení počtu pracovníků obce a OÚ pro rok 2020, stanovení mzdových fondů pro rok 2020 

7. Projednání žádosti o odpuštění měsíčního nájemného za provoz baru sportovního centra  

8. Projednání žádosti o prodloužení pachtovní smlouvy na pozemek p.p.č. 487/1 o výměře 78 099 m2 v k. ú.  

Vintířov u Sokolova 

9. Zpráva o využití nebytových prostor obce a případných nedoplatcích  

10. Rozpočtová změna č. 7/2019 

11. Různé  

12. Diskuze 

13. Usnesení 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- Schválena odměna pro ředitelku Základní školy Vintířov z prostředků Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

- Schválena odměna pro ředitelku Mateřské školy Vintířov z prostředků Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

- Na základě žádosti o příspěvek na činnost oddílu florbalu Tělovýchovné jednoty Batesta Chodov, z.s. schválen 

finanční dar ve výši 2 000,- Kč. 

- Na základě žádosti o sponzorský dar Střediska výchovné péče Karlovy Vary, Sportovní 28, 360 01 Karlovy 

Vary na částečné hrazení pobytu pro rok 2020 schválen peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč. Ve školním roce 

2018/19 byly ve Středisku výchovné péče 3 klienti z obce. 

- Na základě žádosti o podporu mobilní paliativní péče Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o, Agentura domácí 

péče, Čankov 1021/19, Karlovy Vary, věnován dar ve výši 4 000,- Kč. V roce 2019 bylo agenturou pečováno 

o 2 klienty z obce. 

- Na základě žádosti Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR se sídlem Švabinského 1710, Sokolov, 

věnován finanční dar ve výši 2 000,- Kč na činnost této organizace.  

- Svodku Městské policie za měsíc listopad 2019. 

- Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí obce Vintířov, která potrvá od 3.2.2020 přibližné do 

31.12.2020. V tomto období dojde k revidování souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu. 

V případě nesouladu budou vlastníci zváni k projednání se zástupci katastrálního úřadu.   

- Žádost Sokolovské uhelné, p. n., a.s., Sokolov o vyjádření obce Vintířov k rekultivačním pracím prováděných 

touto společností na akcích rekultivace vnitřní výsypky lom Jiří – II. etapa, Vintířovská výsypka – Klondajk II. 

http://www.vintirov.cz/
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v roce 2020 v katastrálním území naší obce. Obec Vintířov souhlasí s prováděnými rekultivačními pracemi 

v plánovaném rozsahu. 

- Žádost BMW Future Mobility Development Center o vyjádření obce Vintířov k dokumentaci pro vydání 

stavebního povolení se stavbou části polygonu, tj. větší části areálu se zkušebními drahami a moduly a také 

s terénními úpravami a komunikacemi v zóně pozemních staveb. Obec Vintířov nemá žádné námitky 

k předložené dokumentaci.   

- Setkání se zástupci společnosti Meridia, Nová energie s.r.o. ve věci navázání spolupráce. Projednat možnou 

výstavbou větrných elektráren v katastru naší obce, případná realizace cca za 5 let.   

2277..  lleeddnnaa  22002200  ––  vvííccee  nnaa  wwwwww..vviinnttiirroovv..cczz      --  oobbeecc  ––  zzááppiissyy  aa  uussnneesseenníí  

 

Program jednání: 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 

2. Prezentace projektu skupiny Meridia Nová Energie s.r.o. – záměr výstavby větrných elektráren ve správním území obce 

Vintířov 

3. Stav a průběh akcí v obci v roce 2020, příprava akcí a projektové dokumentace pro další roky 

4. Informace o kulturních akcích v obci v roce 2020 

5. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím v roce 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb. a pozdějších změn 

6. Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

7. Projednání změny Stanov svazku obcí „Mikroregion Sokolov - východ“ 

8. Projednání Zakladatelské smlouvy svazků obcí „Mikroregion Sokolov – východ“ 

9. Projednání podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu „DT 

117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ 

10. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností Sokolovská uhelná, p. n., a.s. 

11. Různé 

12. Usnesení 

 

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

- Uzavřena veřejnoprávní smlouva s Městskou knihovnou Sokolov a obcí Vintířov o nákupu a zpracování 

knihovnických fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obec) a jejich distribuce v roce 2020. 

Veřejnoprávní smlouva je uzavřena na dobu určitou , a to do 31.12.2020. 

- Sokolovská úhelná p.n., a.s. Sokolov na základě pravidelného monitoringu ovzduší z hlediska prašnosti a 

škodlivin provedla ve dnech 3.9. – 10.9.2019 v naší obci měření imisí specializovanou laboratoří , pracoviště 

Vřesová. Výsledek autorizovaného měření nezjistil překročení limitů stanovených zákonem. 

- Prodloužení stávající příkazní smlouvy na činnost stavebního dozoru staveb s panem Karlem Tesařem, IČ: 

10046267, Stráž nad Ohří 160, 363 01 Ostrov na dobu určitou. 

- Schválena odměna ředitelce Základní školy Vintířov ze zůstatku částky, která byla poskytnuta Krajským úřadem 

Karlovarského kraje. 

- Děkovný dopis ředitelky Linky bezpečí, z.s, která za celý tým děkuje zastupitelstvu obce za podporu v roce 

2020.  

- Dopis bývalé hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové, ve kterém děkuje za 

spolupráci a podporu a zároveň informuje o svém nástupci na pozici hejtmana, kterým se stal Mgr. Petr Kubis.   

- Svodku Městské Policie Chodov za měsíc 12/2019. 

- Dopis manželů Krejčových, ve kterém děkují za vánoční balíčky a zároveň přejí krásné prožití vánočních svátků 

a vše nejlepší do nového roku.   

- Dne 9.1.2020 se účastnili starosta Marek Choc a místostarostka Jitka Střimelská jednání v areálu ve Vřesové, 

kde byla v rámci 6. kontrolního dne řešena záležitost Skládky tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská a 

příprava směrnic MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé privatizací. 

Přizváni k jednání byli i představitelé obcí Chodov a Sokolov a také zástupci Ministerstva financí a životního 

prostředí ČR. 

- Dne 15.1.2020 se uskutečnil Den otevřených dveří v místní základní škole. Příležitost přijít se podívat do školy 

využilo celkem 59 hostů. Mezi hosty byl i starosta obce Marek Choc a místostarostka obce Jitka Střimelská.  

-  Na základě žádosti TJ Spartak Chodov – oddílu kopané věnován věcný dar - 2x permanentka v hodnotě 500,- 

Kč do Sportovního centra, která bude využita v rámci konání plesu Spartaku Chodov dne 15.2.2020.   

- Dne 18.1.2020 se uskutečnila Výroční valná hromada hasičů obce Vintířov, za obec byl přítomen starosta obce.  

- V měsíci lednu 2020 byly převedeny příspěvky na rok 2020 příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ na základě 

schváleného rozpočtu v plné výši. 

- Místní mateřské škole věnován věcný dar ve formě permanentek 2x 500,- Kč + 1x 1 000,- Kč do místního 

sportovního centra, u příležitosti pořádání maškarního plesu. 

- V podílových fondech v KB máme uloženo k dnešnímu dni 25 433 905,31 Kč. 

http://www.vintirov.cz/
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- Na základě žádosti spolku Aragonit, Gagarinova 506/20, 360 20 Karlovy Vary, 1x 1000,- Kč do místního 

sportovního centra u příležitosti pořádání maškarního plesu. 

- Věnován finanční dar  ve výši 2.000,- Kč na pořádání XX. ročníku hudebního festivalu zdravotně postižených 

Souznění. 

- Uzavřena smlouva o zajišťování autobusových zájezdů s cestovní agenturou Doprava Miroslav Liška s.r.o. na 

rok 2020. 

- Děkovný dopis agentury  LADARA s.r.o., Agentura domácí péče, která děkuje zastupitelstvu obce za podporu 

v roce 2020. 

- Plánovaná prosincová pracovní schůzka členů komise životního prostředí obce se zástupcem firmy Liapor 

Vintířov se neuskutečnila a bude dojednán náhradní termín.  

 

Diskuse a připomínky občanů: 

Starosta v diskusi předal zastupitelům poděkování od mnoha našich občanů, kteří v době předvánoční děkovali za 

vánoční balíčky. V diskuzi bylo zmíněno z řad přítomných občanů několik problémů, se kterými se potýkají na 

sídlišti,např. nevhodně zaparkovaná vozidla , a to i v místech označených zákazovými značkami. Tento nešvar je 

bohužel  i v jiných místech v obci. Dále používání zábavní pyrotechniky mimo oslav příchodu nového roku nezletilými. 

Tato činnost způsobuje nemalé problémy majitelům domácích zvířat. Dalším zmíněným problémem, a to letitým, je 

nepořádek kolem popelnic. Občané i přesto, že je velkoobjemový kontejner nezaplněn, nevhazují odpad do kontejnerů a 

vytvářejí nepořádek kolem nich. Nejenom, že je to nevzhledné a porušují tímto svým jednáním místní obecně závaznou 

vyhlášku, ale je to i jeden z mnoha důvodů, kdy se po obci pohybuje divoká zvěř a hledá si potravu.  

 

KULTURA 

OBEC VINTÍŘOV 

Plán kulturních akci na rok 2020 NÁVRH 

Plán níže uvedených akcí byl sestaven členy kulturní komise obce na jejím zasedání dne 4. 12. 2019 a předložen ZO k 

posouzení  a odsouhlasení dne 6. 12. 2019. Může být kdykoliv po předešlém projednání doplněn, případně jinak upraven. 

Kromě níže  uvedených bodů v jednotlivých měsících, budou nadále navštěvováni členy SPOZ obce a obdarováni jubilanti, 

kteří dosáhnou věku 60 let a více, vždy po 5 letech. Po dosažení věku 90 let vždy po roce. 

 

 

  
BŘEZEN 

12.03.2020 čtvrtek 17.00- 19.00 
Oslavy MDŽ -  Aleš Cibulka a Chantal Poullain a písníčky ze Semaforu - sál restaurace "U 

Kahanu" 

20.03.2020 pátek 00.00 - 00.00 II. Okay Cup 2020 -  turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

21.03.2020 sobota 07.00- 20.00 
Zájezd do Prahy na divadelní představení Be my babe (Buď moje bejby), divadlo Palace 

DUBEN 

04.04.2020 sobota   Hledání velikonočního vajíčka - vodárna 

15.04.2020 středa 15.00 Čtenářská soutěž dětí ze ZŠ v místní ZŠ 

30.04.2020 čtvrtek 17.00 Stavění májky, pálení čarodějnic, lampionový průvod - SDH 

KVĚTEN 

02.05.2020 sobota   Křivoklát a Koněpruské jeskyně 

06.05.2020 středa 16.00 Den matek - prostory lesoparku 

21.05.2020 čtvrtek 15.00 Pasování prvňáčků na čtenáře - ZŠ 

30.05.2020 sobota 16.00 - 24.00 I. Okay Cup 2020 -  turnaj v šipkách - sál restaurace "U Kahanu" 

30.05.2020 sobota   Park Mirakulum a tankodrom Milovice 

ČERVEN 

01.06.2020 pondělí   Oslavy Dne dětí - ZŠ celodenní výlet 

06.06.2020 sobota 14.00 - 22.00 Oslavy 130 let od založení hasičů v naší obci 

06.06.2020 sobota 14.00 - 18.00 "Hurá prázdniny + dětský den plný zábavy" - spodní tréninkové hřiště 

 

 
                                              Zájezdy obce březen – červen 2020 
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BE MY BABY - BUĎ MOJE BEJBY – 21. března 2020 

Cena zájezdu: 250,- Kč 

 

Další skvostná komedie jednoho z nejlepších současných komediografů, 

který má na svém kontě takové skvosty, jakými jsou mj. Tenor na 

roztrhání, Shakespeare  v Hollywoodu, Cyrano v Buffalu. Autor psal tuto 

komedii na půdorysu Shekaspearových vrcholných veseloher Zkrocení zlé 

ženy a Mnoho povyku pro nic, kdy se nesmiřitelný souboj muže a ženy po 

přestálých peripetiích mění v milostný tanec. 

Popudlivý Skot John a stále nervózní Angličanka Maude se poprvé 

setkávají na svatbě Johnova svěřence a Maudiny neteře. Podruhé je svede 

dohromady až prosba mladého páru, aby pro ně vyzvedli v Kalifornii 

novorozeně, které se novomanželé rozhodli osvojit. John a Maude se 

vydávají na dlouhou cestu, kterou si dokáží navzájem náležitě 

znepříjemnit. A aby toho nebylo málo, uvíznou v San Francisku, odkud se 

po několik týdnů nemohou vrátit zpět do Británie. Během vynuceně 

tráveného času a starostí o bezbranné novorozeně si však začnou 

uvědomovat i lepší stránky toho druhého. Domů se nakonec vrací zcela 

jiný John a zcela jiná Maude, než jací se vydávali na cestu. 

Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že v druhém se může splést každý 

a že na lásku není nikdy pozdě. 

 

V hlavních rolích: Vanda Hybnerová  jako Maude, David Novotný jako 

John. 

 
 

 
2. května 2020 

Srdečně Vás zveme na návštěvu hradu Křivoklát a 

Koněpruských jeskyň. 

 

Cena zájezdu: 250,- Kč, přihlášky se přijímají dne 

1.dubna 2020 (středa), od 15.30 v kanceláři č. 6. 

 

 

Program zájezdu: 

10.00 h.   prohlídka gotických paláců hradu  

                Křivoklát, oblíbeného místa českých  

                panovníků vč. Karla IV. 

11.30 h.   po prohlídce hradu individuální čas na  

                nákup suvenýrů, oběd, kávu apod. v obci  

                Křivoklát 

13.30 h.   přejezd k nedalekým Koněpruským  

                jeskyním 

14.30 h. návštěva nejdelšího jeskynního systému v Čechách. Prohlídková trasa cca 620 m. Teplota cca 10o C 

16.30 h. odjezd od jeskyní 

19.00 h. předpokládaný návrat do Vintířova 

 
 

30. května 2020 

Srdečně Vás zveme do zábavného parku, který se nachází v bývalém 

vojenském prostoru v Milovicích. 
Cena zájezdu: 250,- Kč, přihlášky se přijímají dne 29. dubna 2020 

(středa) od 15.30 v kanceláři č. 6. 
 

O  PARKU 

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí 10 hektarů originální zábavy a 

volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků. Najdete u nás lesní 

hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní 

chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici, která park 

propojuje se sousedním Tankodromem. 

Co u nás můžete vyzkoušet? 
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• Množství nápaditých herních prvků pro děti i rodiče 

• Novou nejvyšší hradní věž 

• Úzkokolejnou parní železnici 

• Jízdy ve vojenských obrněných vozech 

• Kontaktní a lesní zoo 

• Živý program o víkendech, prázdninách a svátcích 

• Novou pestrobarevnou dětskou vesničku v zemi prasátka Piggy pro nejmenší děti 

• Nádherná lesní hřiště, mj. v korunách vzrostlých stromů 

• Několik tobogánů – od obřích až po ty pro nejmenší 

• Rozsáhlý Vodní svět 

Dotace z rozpočtu obce Vintířov na rok 2020 
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04.04.2020 

Hledání 

velikonočního 

vajíčka 

Vodárna        12 000 Kč            -   Kč      
bude zahrnuto do kulturních  
akcí pořádaných obcí 

1 

06.06.2020 
Dětský den plný 

zábavy 

spodní 

tréninkové 

fotbalové 

hřiště 

          51 000 Kč               -   Kč      
bude zahrnuto do kulturních  
akcí pořádaných obcí 

1 

07.11.2020 
Halloweenské 

strašení 
vodárna           12 000 Kč               -   Kč      

bude zahrnuto do kulturních  
akcí pořádaných obcí 

3 Mgr. Petra Šimková           75 000 Kč               -   Kč                        -   Kč  0   

1 
26.12.2020 Vánoční turnaj  

sportovní 

hala MŠ 
          20 000 Kč             20 000,00 Kč    

schváleno 20.000,- Kč 

1 TJ Baník Vintířov           20 000 Kč               -   Kč           20 000,00 Kč  0   

1 18.01.2020 I. Region Master sál          16   

1 25.01.2020 

I. Okay Cup 

2020 sál          8   

1 20.03.2020 

II. Okay Cup 

2020 sál          8   

1 

září 2020 až 

květen 2021 3. liga v šipkách sál              10 000 Kč         5 000 Kč                  5 000 Kč    schváleno 5.000,- Kč 

1 16.10.2020 

IV. Okay Cup 

2020 sál                              -   Kč  8   

1 18.12.2020 

V. Okay Cup 

2020 sál          8   

6 Veronika Kounovská           10 000 Kč         5 000 Kč             5 000,00 Kč  48   

1 22.02.2020 

Ples pro rodiče a 

přátele MŠ 

Vintířov sál             8 000 Kč       19 000 Kč             8 000,00 Kč  12 schváleno 8.000,- Kč 

1 MŠ Vintířov             8 000 Kč       19 000 Kč             8 000,00 Kč  12   

1 24. 12 2020 

Soutěž o nejlepší 

štědrovečerní 

salát 

Restaurace 

VYKA             7 000 Kč               -   Kč             7 000,00 Kč    schváleno 7.000,- Kč 

1 Petr Vystrčil             7 000 Kč               -   Kč             7 000,00 Kč  0   

1 

1. 1. 2020 - 

31. 12. 2020 Zdravotní služby               5 000 Kč        darovací smlouva 

1 LADARA s.r.o             5 000 Kč          

1 

květen, 

červen 2020 

Školní výlet a 

pomůcky k výuce 

ZOO 

Chomutov             8 000 Kč       14 000 Kč      darovací smlouva 

1 Spolek přátel dětí při ZŠ Chodov, Nejdecká             8 000 Kč       14 000 Kč                        -   Kč  0   

14 Žádosti o granty na rok 2020  celkem          133 000 Kč             40 000,00 Kč  60   
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        Vítání občánků 2020 

V roce 2020 se slavnostní vítání nově narozených občánků uskuteční v sobotu 21. 

listopadu od 14.00 hodin ve společenském sále restaurace „U Kahanu“. Vítat se budou 

děti narozené v období 1.11.2019 – 31.10.2020. Každé narozené děťátko, které se se 

svými rodiči zúčastní slavnostního přivítání, dostane od obce malý dárek, pamětní list a 

malou finanční hotovost. Z průběhu akce budou pořízeny fotografie, z nichž některé 

obdrží rodiče a další budou založeny do „Knihy zápisů do života“. S ohledem na zákon č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů je potřeba, aby se zákonní zástupci, jejichž 

děťátko má trvalý pobyt v obci, nebylo-li ještě přivítáno a mají-li rodiče zájem se zúčastnit 

vítání občánků v listopadu 2020, dostavili na obecní úřad a vyplnili zde příslušný formulář. Formulář si je možno 

vyzvednout na obecním úřadě, případně stáhnout na webových stránkách obce.          

 

Tradiční výrobek roku 2020 

Do soutěže Tradiční výrobek roku se může přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrábí něco 

zajímavého – podmínkou není, že musí podnikat. Musí být však ze zájmového území. 

  

Zájmové území: Karlovarský kraj  

  

Do 30. 4. 2020 na webových stránkách vyplňte jednoduchý formulář a připojte fotografie 

výrobku, který přihlašujete nebo nominujete k soutěži v roce 2020. 

Během května probíhá internetové hlasování. Fyzické hlasování proběhne 16.5.2020 na Statku Bernard během akce pro 

děti. 

Zde se můžete podívat na vítěze (https://www.sokolov-vychod.cz/laureati-souteze) soutěže v minulých ročnících. 

Zde jsou pravidla soutěže (https://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku), která je zdarma 

Zde můžete vyplnit přihlášku (https://www.sokolov-vychod.cz/prihlaska-do-souteze)a nahrát fotografie. 

E-mailem pak dostanete potvrzení o přijetí přihlášky. 

  

Fotografie níže zachycují vítězný výrobek z roku 2019 Andělky a předání certifikátu vítězce pí. Ottové z Vintířova. 

 

 

Tradiční výrobek  

 

 
 
                                                                                                              

https://www.sokolov-vychod.cz/laureati-souteze
https://www.sokolov-vychod.cz/laureati-souteze
https://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
https://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobek-roku
 přihlášku%20(https:/www.sokolov-vychod.cz/prihlaska-do-souteze)
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MALÉ OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI 

Zpívání pod vánočním stromečkem 

 

V poslední předvánoční večer, 23. prosince 2019, jsme se opět po roce sešli v místním lesoparku, abychom tu společně 

strávili příjemné chvíle a také si u toho všichni zazpívali koledy. Již z názvu „Zpívání pod vánočním stromečkem“ je 

patrno, co bylo hlavní cílem setkání - vytvořit si příjemnou pohodovou atmosféru, sejít se se sousedy a známými, 

zapomenout na každodenní stres a shon. Počasí nám letos nepřálo, o to víc přišlo vhod občerstvení v podobě teplého 

svařáku nebo nealkoholického punče. Vše bylo připraveno a mohlo se začít. Moderování se zhostila paní Romana 

Poláková, která se již několikrát při našich obecních akcích velmi osvědčila. Je to zkrátka profesionálka a také to bylo 

z jejího projevu znát. Úvodem přivítala přítomné, a to jak občany Vintířova, tak přespolní. Je velice příjemné, že si tato 

záležitost našla mnoho lidí, kteří si i přes vánoční shon udělají čas na tuto obecní akci. Jsme tomu velice rádi. Slavnostně 

se rozsvítil vánoční stromeček, poté s koledami vystoupily děti ze zdejší základní školy, které na kytaru doprovázel pan 

Kačír a na elektrické varhany paní učitelka Nina Kačírová. Děti se snažily, seč mohly a dařilo se. Zpívaly velice hezky.  

Sólo si zazpívaly:  

Laděnka Krištová 

Kristýnka Frančová 

Bianka Pschornová  

 

V rámci akce byli vyhlášeni vítězové soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu, kterou každoročně pořádá místní knihovna. 

Každý z vyhlášených si přišel převzít zaslouženou odměnu a svým výrobkem přizdobil vánoční stromeček.  

 

Vítězové v soutěži o nejoriginálnější vánoční ozdobu: 

 

1. místo Šlechtová Anička 

2. místo Brláš Honzík 

3. místo Venhodová Adélka 

4. místo Kořenek Péťa, Novák Toník, Ottová Terezka, Otta Honzík, Demeterová Eliška, Fehér Maryáš, Fehérová 

Viktorie, Pschornová Dianka, Timková Bára, Kudrnová Adélka, Müllerová Ennie, Harvanová Claudie, Pschorn 

Štěpán 

 

Mnoho přítomných si také zazpívalo a kdo nemá to pěvecké nadání, alespoň pobrukoval. Všichni se příjemně bavili. Lidé 

využili společného setkání k přátelskému podání si rukou a popřáli si k Vánocům a do nového roku mnoho zdraví a 

štěstí. Při odchodu každý dostal malou pozornost v podobě keramického andílka z naší keramické dílny.  

 

Věříme, že se akce povedla a děkujeme všem, kdo se na přípravách i samotném průběhu podílel. Všem ostatním 

děkujeme za účast a podporu. Těšíme se zase za rok na stejném místě. 

 

 

16.ročník tradiční soutěže „O nejlepší štědrovečerní salát“  

proběhl ve Vintířově v restauraci VYKA  

 

Ve Vintířově pořádala Kulturní komise obce ve spolupráci s hospůdkou VYKA pana Vystrčila již 16. ročník soutěže „O 

nejlepší štědrovečerní salát“. Jako každý rok, tak i letos měli všichni soutěžící možnost své soutěžní vzorky dodat v době 

od 12.00 do 14.00 hodin do uvedené hospůdky. Tak jako vždy byly některé dodány na poslední chvíli, ale paní Vystrčilová 

stačila vše připravit včas a po čtrnácté hodině bylo vše na stolech, u kterých zasedala šestičlenná hodnotící komise.  

Majitel restaurace VYKA pan Vystrčil přivítal po 14. hodině všechny přítomné  a poděkoval jim za snahu zúčastnit se 

této soutěže.  Uvedl, že v letošním roce bylo připraveno celkem 45 vzorků salátu. Poté představil jednotlivé ceny, které 

do soutěže věnovala Obec Vintířov. Po tomto úvodu vyzval pan Vystrčil hodnotící komisi k zahájení činnosti v oddělené 

místnosti restaurace, kde je více klidu k hodnocení. Při pohledu na stoly zaplněné jednotlivými vzorky bylo podle 

barevnosti salátů na první pohled vidět, že každý soutěžící se snažil zaujmout komisi specifickým způsobem. Přítomní 

nezáviděli členům hodnotící komise jejich nelehkou práci. Maraton v hodnocení vzorků skončil tentokrát až v 15.30 a 

hodnotící komise předala výsledky svého snažení majiteli hospůdky VYKA panu Vystrčilovi. Ten poté vyzval starostu 

obce pana Choce a společně zahájili předávání cen. Také v letošním roce bylo ohodnoceno celkem pět výrobků. První tři 
byly ohodnoceny velice hodnotnými věcnými cenami a zároveň poháry. Všechny ceny zůstaly v naší obci. 
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Pořadí vítězů: 

 

1. místo Kounovský Michal - ROBOT 

2. místo Chaloupek Petr – TLAKOVÝ HRNEC 

3. místo Kolláriková Anna – BOX + VÁHA  

4. místo Zulegerová Rosvita - DRTIČ 

5. místo Milčinská Kristýna - NOŽE 

 

Na závěr poděkoval starosta Vintířova pan Marek Choc všem soutěžícím i porotcům a pozval přítomné na 17. ročník 

soutěže. Popřál všem zúčastněným pěkné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a pohody do nového roku 2020. 

Jitka Střimelská 

 

 Ze školských zařízení  

 
 

 

 

Mateřská škola 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY, 
tak by se dala nazvat tradice dětských pohádkových karnevalů. 

Možná se Vám to bude zdát nedávno, ale první karneval připravily paní učitelky z mateřské školy již před devatenácti 

lety!!! 

Letošní, tedy devatenáctý karneval , se nesl v duchu strašidýlek a jejich kamarádů. 

Opět byly do děje pohádky nenásilně vtaženy děti, které společně se strašidly soutěžily a tančily. 

V závěru porota vyhlásila tři nejkrásnější masky rodinných týmů. Ostatní samostatné dětské masky byly též odměněny. 

HLAVNÍ VÍTĚZOVÉ DĚTSKÉHO KARNEVALU:  

1. místo : Lukášek Lončík s maminkou, babičkou  a sestrou „Krteček a jeho kamarádi“ 

2. místo : Terezka Buráňová s tatínkem a maminkou „Červená Karkulka, vlk, babička“ 

3. místo : Daneček Erbert s tatínkem „Piráti z Karibiku“ 

Jménem vedení školy děkuji členkám  poroty J.Střimelské, L.Krakové, M.Šimáčkové, M.Erbertové, A.Hájkové. 

Velice děkuji panu starostovi za ozvučení celé akce. 

Nesmím však zapomenout vyjádřit poděkování všem paním  učitelkám a asistentkám za důkladnou přípravu a 

zorganizování celé akce. Bez této mravenčí práce by se náš dětský karneval nestal tradicí, která v příštím roce oslaví 

kulatiny. 

PLES  PRO RODIČE A PŘÁTELE MŠ VINTÍŘOV 

Aby toho nebylo málo a dospělákům to nebylo líto, uskutečnil se ještě týž den 22.2.2020 „Ples pro rodiče a přátele MŠ 

Vintířov“, který svým rejem různorodých masek zahajuje masopustní období. 

Na sále se tak objevily veselé i vcelku vážné masky. Pozornému divákovi však neuniklo, že pan Klaus a pan Zeman patří 

též mezi vtipné masky karnevalu. 

Letecká společnost, která nabízela všem účastníkům karnevalového reje své služby a pohoštění ,však rázným úderem 

prvních tónů hudební skupiny Fryzúr odložila nabízené nápoje a vrhla se do tance s ostatními. 

A tak se tančilo, řádilo a zpívalo až do ranních hodin. O bohatou tombolu, která byla v mžiku rozprodána, nebylo díky 

sponzorům nouze. 

Chvíli očekávání, kdo vyhraje nejkrásnější masku roku 2020, rozhodli muzikanti takto: 

1. MÍSTO: manželé Kožuškaničovi, P.Šimková, R.Muchka jako „Letci a letušky“ 

2. MÍSTO: manželé Žemličkovi jako „Zeman a Klaus“ 

3. MÍSTO: manželé Erbertovi jako „Piráti z Karibiku: 

Děkuji všem, kteří přišli na náš ples a dokázali, že ve Vintířově se lidé umí bavit. 
Děkuji všem, kteří nám pomohli ples zorganizovat a finančně nás podpořili. 

VELKÝ DÍK SPONZORŮM  PLESU A DĚTSKÉHO KARNEVALU: 

Zastupitelům Obecního úřadu Vintířov 

MVDr. G.Novotné - Veterinární ordinace Vetmedik 

p. L.Nimrichterovi - Prádelna Vintířov 

p. Nguyen - Potraviny Vintíř 

p. Vajsbergerové - Zahradnictví Letokruh 

p. Králové 

p. R. Muchkovi - Zemní práce a kontejnerová doprava 

p. L.Macháčkové - Řeznictví v Chodově 

p. D.Weigentovi - Velkoobchod ovoce a zelenina 

                                                               TAK NA SHLEDANOU ZA ROK! 
                                                                                                                    Štafková Zdeňka, ředitelka MŠ Vintířov 
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Základní škola 
 

Beseda s řezbářem 

V měsíci lednu jsme měli ve škole pro děti, které nechodí na bruslení, pozvanou návštěvu. A ne jen tak ledajakou! 

Zavítal za námi bývalý žák naší školy, pan Daniel Krejčí. Přišel děti seznámit se svým řezbářským řemeslem. Nejen, že 

jsme viděli na vlastní oči, s jakou zručností vzniká během chviličky dřevěná lžíce, děti měly i možnost si toto řemeslo 

vlastníma rukama vyzkoušet. Každý dostal dřevěné zvířátko a brusný papír, kterým si výrobek obrousil (a odnesl i 

domů). A aby toho nebylo málo, přinesl nám pan Krejčí i skutečná řezbářská dláta a půjčil nám je do ruky. Těmi si každý 

žák zkusil vyrýt reliéf vlny do dřevěné ovečky. Děti krásně spolupracovaly. Viděla jsem, že mnohé z nich to opravdu 

zaujalo.                                                                                      

Velmi děkujeme za ochotu a strávený čas pana Krejčího na naší škole.            

                                                                                                                                                                         Nina Kačírová 

Beseda se spisovatelkou  

V únoru proběhla ve škole beseda se spisovatelkou paní Marcelou Kotovou (občané Vintířova ji znají jako učitelku MŠ). 

Děti se velmi zábavnou formou mohly dozvědět, jak taková kniha vzniká. Že se na každé knize kromě autora a ilustrátora 

podílí také redaktor, grafik a mnoho dalších. Měli jsme možnost seznámit se s již vydanými knihami paní Kotové a 

dozvěděli jsme se, že se můžeme těšit v krátké době i na další. A aby zábavy nebylo málo, čekala nás celá řada hezkých 

her, ve kterých děti musely osvědčit získané vědomosti. Poté si naši žáci vyzkoušeli práci ilustrátora. Naučili jsme se i 

novou písničku. Moc děkujeme za návštěvu, velmi se líbila nejen dětem, ale i učitelkám.    

                                                                                                                                                                    .    

                                                                                                                                                                    Nina Kačírová                    

Bruslení 

V průběhu letošní „zimy“ jsme se opět několikrát zúčastnili výcviku bruslení na zimním stadionu v Nejdku. I tentokrát 

stálo na bruslích několik žáčků poprvé a natolik se jim to zalíbilo, že začali pravidelně bruslit i s rodiči – možná budoucí 

nástupci Jaromíra Jágra nebo Áji Vrzáňové☺. A i tento rok nás bruslení moc bavilo a pokud vše při starém zůstane, 

vyrazíme na led opět v příštím školním roce.  

                                     Za ZŠ Mottlová Klára 

Den otevřených dveří 

15. ledna se uskutečnil „Den otevřených dveří“. Rodiče našich žáků a budoucích prvňáčků i ostatní hosté měli možnost 

navštívit naši školu a zúčastnit se výuky v jednotlivých ročnících.Škola byla otevřená od 8.00 – 16.00. Přivítali jsme 

kolem 50 hostů. 

                                    Mgr. Monika Kindlová 

Beseda „KYBERBEZPEČNOST“ 

16. 1. 2020 nás navštívila paní Jitka Dytrychová ze společnosti Calliditas. Zhlédli jsme prezentaci o tom, jak to bude 

vypadat v blízké budoucnosti plné robotů. Dozvěděli jsme se, jak se bezpečně pohybovat na internetu a hlavně sociálních 

sítích. Zjistili jsme, jaká hrozí nebezpečí v kyberprostoru. Nakonec jsme si vyzkoušeli virtuální brýle. Beseda byla moc 

zajímavá a příjemná. 

                          Žáci 5. ročníku 

Přebory v přeskoku přes švihadlo 

Ve čtvrtek 20. 2. se vypravili zástupci naší ZŠ Vintířov z  2. - 5. ročníku na klání v přeskoku přes švihadlo mezi 

chodovskými školami na 2. ZŠ. Reprezentovalo nás 12 zástupců z původních 16. Virózy nám zkazily plány konkurovat 

ostatním i v  kategorii 1. tříd. Blahopřejeme Pavlu Horvátovi za skvělé třetí místo v kategorii „4. - 5. ročník“. Ostatní 

podali své maximální výkony, ale na umístění to bohužel nestačilo. I tak mohou být na své výsledky pyšní. 

                                                                                        Za kolektiv ZŠ Vintířov Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS. 

 

Přeboru ve šplhu na tyči 

Dne 6. 2. 2020 se vybraní žáci z naší ZŠ zúčastnili Přeboru ve šplhu na tyči. Získali jsme celkem dvě medaile, zlatou a 

stříbrnou. Vzhledem k nízkému počtu soutěžících jsme získali čtvrté místo mezi všemi školami. Nevadí, není důležité 

vyhrát, ale zúčastnit se☺ Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Petra Šimková 

Ozdravný pobyt s lyžováním na Božím Daru  

Žáci 4. třídy se zúčastnili Ozdravného pobytu s lyžováním na Božím Daru ve dnech 18. - 21. 2. 2020. Měli jsme 

propojenou výuku lyžování začátečníků, lyžování pokročilých a zimní radovánky nelyžujících. Kromě lyžování jsme 

měli zajištěný SNOWTUBING, kde jsme si užili spoustu legrace a zábavy. Celý pobyt jsme chodili na zdravotní 

procházky a užívali si čerstvého vzduchu. Moc se nám to všem líbilo a máme na co vzpomínat☺ 

                                                                                                                Mgr. Petra Šimková 

 

 

Zápis žáků do prvního ročníku se uskuteční 2. 4. 2020 (čtvrtek) od 13 hodin do 16.30 hodin 
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ 
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Ze sportu v obci 

Rozlosování jarní části soutěží fotbalu 

I. A Třída - Jaro 2020 

Kolo Datum Den Hodina Zápas 

14. 22.3. NE 15:00 FK Skalná - B. Vintířov 

15. 27.3. PÁ 18:30 B. Vintířov - Rozvoj Trstěnice 

16. 4.4. SO 13:30 Baník Habartov - B. Vintířov 

17. 10.4. PÁ 18:30 B. Vintířov - FK Loket 

18. 18.4. SO 10:15 SK Dolní Rychnov - B. Vintířov 

19. 24.4. PÁ 18:30 B. Vintířov - SK Kraslice 

20. 3.5. NE 17:00 Sokol Drmoul - B. Vintířov 

21. 8.5. PÁ 18:30 B. Vintířov - Olympie Březová "B" 

22. 17.5. NE 17:00 DDM Stará Role - B. Vintířov 

23. 23.5. SO 17:00 FK Merklín - B. Vintířov 

24. 29.5. PÁ 18:30 B. Vintířov - FK Ostrov "B" 

25. 7.6. NE 17:00 Baník Pila - B. Vintířov 

26. 12.6. PÁ 18:30 B. Vintířov - Sokol Citice 

     
OPSP - Jaro 2020 

Kolo Datum Den Hodina Zápas 

13. 8.4. ST 17:00 B. Vintířov - Stará Role 

14. 19.4. NE 10:00 Habartov - B. Vintířov 

15. 22.4. ST 17:00 B. Vintířov - Loko K.V./Hájek 

16. 3.5. NE 11:30 Kraslice - B. Vintířov 

17. 6.5. ST 17:00 B. Vintířov - Bukovany 

18. 17.5. NE 10:00 Krajková - B. Vintířov 

10. 20.5. ST 17:00 B. Vintířov - Kynšperk 

11. 27.5. ST 17:00 B. Vintířov - Sedlec "B" 

12. 5.6. PÁ 17:00 Citice - B. Vintířov 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA TJ BANÍK VINTÍŘOV 2019 

 

TJ Baník měla k 31. 12. 2019 podle statistických údajů České unie sportu 85 členů sdružených v oddílech kopané, 

stolního tenisu a tanečních sportů. Oddíly kopané a stolního tenisu hrají své soutěže organizované příslušnými svazy, 

oddíl tanečních sportů není v žádném svazu a nezúčastňuje se žádných soutěží. 

Nyní se zastavím u oddílu kopané. Ten měl v soutěžích dvě družstva. Muži hrají krajskou 1.A třídu a starší přípravka 

okresní přebor Sokolovska. Tým mužů zakončil sezónu 2018/19 na čtvrtém místě tabulky a jen těsně mu unikl postup do 

krajského přeboru. Starší přípravka ve své první sezóně ve starší kategorii předváděla střídavé výkony, ale ve většině 

případů na své fyzicky vyspělejší soupeře nestačila. U kategorie přípravek svaz zrušil tabulky soutěží s vysvětlením, že u 

této věkové kategorie jde především o přípravu a zvykání si dětí hrát svá utkání o body a tabulková umístění. Přesto i u 

těchto nejmenších každé vítězství potěší a prohra bolí. 

Podzimní část sezóny 2019/20 zakončilo mužstvo mužů na prvním místě tabulky s velkou šancí hrát v jarní části o postup 

do krajského přeboru. Mužstvo bylo před sezónou citlivě doplněno a chemie v kabině funguje tak jak má, což je výborný 

předpoklad navázat na podzimní kvalitní a koukatelné výkony, které naši hráči předváděli. Starší přípravka ve své druhé 

sezóně podává zlepšené výkony. Dokázali jsme do mužstva začlenit několik nových hráčů. Důležité je, že chuť hrát 

fotbal z nich nevyprchala a za to patří dík trenérům, kteří odvádí kvalitní práci. 

V červnu jsme na našem hřišti přivítali internacionály Slavie Praha. I přes porážku 2:7 se diváci, kteří přišli a vstupným 

podpořili dobrou věc, výborně bavili a viděli zajímavé utkání okořeněné hezkými góly. Měli jsme možnost vidět na 

našem trávníku pobíhat bývalé reprezentanty v čele se současným trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým. Pro 

všechny to byl velký zážitek. 
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TJ Baník Vintířov – oddíl stolního tenisu 

Výroční zpráva 2019 - 2020 

 

V novém ročníku eviduje oddíl celkem 32 registrovaných hráčů, z toho 17 mužů, 2 ženy a 13 dětí. Do této 

sezóny jsme vstoupili se třemi týmy. 

 „Áčko“ si po zdárném postupu do krajského přeboru 2. třídy vede velice dobře. S jedinou prohrou a 4 koly před 

ukončením soutěže si drží krásné druhé místo a pomýšlí tak na postup do vyšší soutěže „Krajský přebor  

1. třídy“. O prvenství v tabulce se rozhodne v březnovém zápase proti neporaženému Sokolovu, který musíme porazit 

poměrem 10:7 a smazat tím jedinou porážku v soutěži, kterou jsme obdrželi právě od Sokolova poměrem 10:8 na jeho 

domácí půdě.  

 „Béčko“ si s jistotou kráčí za postupem z Okresního přeboru do Krajského přeboru 2. třídy. S jedinou remízou 

a obrovským rozdílem skóre si 2 kola před ukončením soutěže může dovolit i jednu porážku a přesto se stane vítězem. 

V loňské sezóně bylo naším cílem posílit mužstvo „B“ o některé hráče z mužstva „A“ a vylepšit tak postavení v tabulce. 

Tento cíl se nám podařilo splnit a za to jsme velmi rádi.  

„Céčko“ zastoupeno našimi nejmladšími hráči uhrálo jednu výhru, 4 remízy a 7 proher. Odrazilo se tak ode dna 

tabulky. Dvě kola před ukončením soutěže ještě zkusí zabojovat o krásné 6. místo.  

MLÁDEŽ  

 S naší mládeží, rozdělené do kategorií mladší žáci, starší žáci a dorostenci, se zúčastňujeme pravidelně všech 

nabízených turnajů v rámci Karlovarského kraje a také turnajů republikových. U republikových turnajů si naši nejlepší 

mohou změřit síly s republikovou špičkou ve svých věkových kategoriích. Velmi nás také těší, že nás děti i nadále 

reprezentují ve svých školách na různých typech školských turnajů, a to s krásnými výsledky.  

        
VÁNOČNÍ TURNAJ 

10. ročník za účasti 32 hráčů byl opět povedený a krásný, zvláště na sportovní výkony našich hráčů. Skvělých 

sportovních výkonů bylo na letošním turnaji k vidění opravdu mnoho. Turnaj nakonec vyhrál zkušený hráč pan Karel 

Malý, který si ve finále poradil s nově příchozím dobrým hráčem panem Milanem Harušťákem. Občerstvení si 

zúčastnění připravili většinou sami z vánočních přebytků.  

Závěrem bychom velmi rádi poděkovali za dobrou spolupráci s Baníkem Vintířov a s OÚ v naší obci. 

Za oddíl stolního tenisu  

                       Zdeněk Kraka 

  

Závěrem naší výroční zprávy mi dovolte poděkovat všem, kterým není lhostejný sport ve Vintířově. Především vedení 

obce za trvalou podporu sportu, bez které by to bylo těžké. Máme zde kvalitní sportoviště, ať už dvě fotbalová hřiště 

nebo vybavení tělocvičny mateřské školy pro potřeby stolního tenisu. Náš dík patří i partnerům a sponzorům, kteří 

rovněž podporují vintířovský sport. Pevně věříme, že výkony našich sportovců budou propagovat dobré jméno naší obce. 

Dovolte mi ještě vzpomenout jednu velmi smutnou událost - 28. 7. 2019 nás navždy opustil důležitý článek fungování 

naší obce i Baníku, dlouholetý starosta a člen Baníku pan Jiří Ošecký. Byl a zůstane to chlap s velkým CHÁ. Každému 

z nás zůstane navždy v srdci vzpomínka na našeho Óšu. Čest tvé památce, Jirko.  

 

  

 

 

Z činnosti bytové správy 

Činnost bytové správy za rok 2019 

 

K 31.12.2019  má Obec Vintířov ve správě 234 bytových jednotek, z toho je 176 bytů v osobním vlastnictví 

(Společenství vlastníků jednotek)  a  58 bytů v majetku Obce Vintířov. 

  

Pohledávky v obecních bytech 

Pohledávky v obecních (nájemních) bytech činily k 31.12.2019 částku  280.650,00  Kč.  
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Pohledávky jsou o 101.163,00 Kč nižší než za předchozí rok. 

Byt 57/2 dluh předchozího nájemce, nyní probíhá exekuce ze mzdy, aktuální dluh 191.019, 00 Kč.  

Byt 72/6 předchozí nájemce, stále neuhrazený nedoplatek 422,00 Kč z vyúčtování za rok 2013. 

Byt 72/7 současný nájemce, dluh 3 060,00 Kč. 

Byt 155/8 dluh původního nájemce, probíhají insolvenční splátky a akt. dluh je 82.449,00 Kč 

Byt 182/12 současný nájemce, dluh 3.700,00 Kč. 

 

Dluhy současných nájemců bytů byly upomenuty a v nejbližší době budou uhrazeny.  

 

Opravy a údržba bytů v majetku Obce Vintířov. 

V průběhu roku 2019 se v obecních bytech prováděly běžné drobné opravy a výměna dosluhujících spotřebičů.  

 

Byty ve správě  - Společenství vlastníků jednotek ve Vintířově (SVJ).  

Obec Vintířov má ve správě  9 společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), kterým vedeme účetnictví a zajišťujeme  

pravidelné  revize, požadované opravy, dohlížíme na platební morálku jednotlivých vlastníků bytů vůči SVJ a další 

činnosti, které jsou uvedeny v Mandátní smlouvě. 

 

Platební morálka členů SVJ je stejná jako v roce 2018. Několik vlastníků bytů stále nepovažuje  

za nutné hradit měsíčně náklady za svůj byt, zejména zálohy, a nechávají se tak "sponzorovat"   

od ostatních vlastníků, kteří musí uhradit jejich spotřebu tepla, teplé vody, studené vody, apod. 

 

 

Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. 

Cena tepla za rok 2019 byla vykalkulována dle skutečných nákladů na 503,93 Kč/ GJ s DPH. 

Předběžná kalkulace cena pro rok 2019 byla 504,00 Kč/GJ. Cenu se nám podařilo dodržet.  

Předběžná cena pro rok 2020 je vykalkulována zatím na 503,91 Kč/GJ.  

Zvýšila se sice cena vstupních médií, ale zároveň došlo ke snížení DPH z 15% na 10%. Pokud nedojde k větší havárii 

nebo větším (neplánovaným) opravám na rozvodech tepla a teplé vody, měli bychom předběžnou cenu opět dodržet.   

Počet odběratelů tepla a teplé vody zůstává nezměněn: 9 SVJ, SBD Rozvoj Sokolov,  

MŠ Vintířov, ZŠ Vintířov a Obec Vintířov (byty a nebytové prostory).   

20.02.2020 

                                                                                          Jana Češková, odbor správy majetku obce 

 
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů a jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Vintířov  

v roce 2019 

 

Činnost SDH Vintířov 

Sbor měl 35 členů, z toho 14 mužů, 3 ženy a 18 mladých hasičů 

Výbor pracoval v tomto 5členném složení:  

starostka SDH –  Eva Kokešová 

náměstci starosty – Romana Vincencová a Libor Češka 

velitel JSDH – Robert Muchka 

hospodářka a kronikářka SDH – Romana Vincencová 

 

Kolektiv Mladých hasičů funguje od 26.11.2018 pod vedením Václava Šultyse. Věnují se základům požární ochrany, 

prevenci, topografickým značkám a dalším užitečným vědomostem.  

Členové SDH Vintířov se pravidelně scházejí nově ve čtvrtek a věnují se níže uvedeným zájmovým a kulturním 

činnostem: 

Stavění máje, Pálení čarodějnic, Kácení máje, Dětský den, ROCKFEST, Halloween, Hledání velikonočního vajíčka. 

Jsme garanty kultury v obci a spolupracujeme s ostatními organizacemi a subjekty při kulturních a sportovních akcích. 

V měsíci červnu roku 2020 nás čekají oslavy 130. výročí založení hasičského sboru v naší obci, na kterých usilovně 

pracujeme. Pokud máte zájem rozšířit naše řady, neváhejte nás navštívit v hasičské zbrojnici vždy ve čtvrtek od 16 hodin. 

 

Činnost JSDH Vintířov 

 Jednotka SDH Vintířov měla v roce 2019 celkem 14 členů, z toho velitele jednotky, 4 velitele družstva, 5 strojníků a 4 

hasiče. Přijali jsme jednoho nového člena do výjezdového družstva, avšak zároveň jsme o jednoho přišli. Všichni 

velitelé, strojníci včetně 10 nositelů DT mají platná osvědčení, probíhají u nich pravidelné lékařské prohlídky a 

přezkoušení z odborné způsobilosti. Celý rok taktéž probíhala dle ročního plánu odborná příprava všech členů jednotky. 

Strojníci pravidelně provádějí kondiční jízdy. V rámci osvědčeného strojního dne je jednou v měsíci ve stanovenou dobu 

provedena kontrola a funkčnost veškerého zařízení, kterým jednotka disponuje.  

Nadále zůstává jednotka vintířovských hasičů také místní jednotkou pro město Nové Sedlo a celý jeho katastr, za což 

obec Vintířov získává smluvní poplatek 100 000 Kč za rok.  
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Kromě klasické zásahové činnosti je jednotka taktéž předurčena k řešení mimořádných událostí (živelné pohromy, 

evakuace, atd.). 

Technika a vybavení jednotky je plně akceschopné, moderní a vyhovující. Všichni členové zásahové jednotky mají 

přiděleny stanovené osobní ochranné prostředky, u nichž dochází k pravidelné obměně. V následujícím období není 

potřeba větších investic. V roce 2019 bylo prodáno zásahové vozidlo CAS 16 AVIA za cenu 1.083.000,- Kč a na jeho 

místě má nyní stanoviště vozidlo DA Ford, které uvolnilo obecní garáž vedle zbrojnice. 

 Každým rokem vytíženost naší jednotky stoupá a za rok 2019 jsme byli vysláni k 53 událostem.  

 Za uplynulé období roku 2019 bych chtěl všem členům poděkovat za jejich přístup, ochotu a obětavost, jelikož ještě 

nikdy se nestalo, aby naše jednotka  nevyjela k nahlášené události.  

 

Zásahy JSDH Vintířov 

Hasiči v roce 2019 vyjeli celkem k 53 událostem. Jednalo se o: 1x dopravní nehodu, 1x ostatní pomoc, 4x planý poplach, 

22x požár , 23x technická pomoc a 2x únik ropných látek. 

         Muchka Robert 

                                                                                   velitel JSDH Vintířov                                                                     

Poplatek za psa a za pronájem pozemku 

V průběhu měsíce března 2020  máte ještě možnost v pokladně obecního úřadu zaplatit poplatky za 

psy a pronájmy pozemků, a to v úředních hodinách pondělí a středa od 08.00 -12.00 a od 13.00- 17.00  

nebo na číslo účtu 2826391/0100  včetně vašeho variabilního symbolu nebo specifikace – jméno poplatníka + poplatek 

pes nebo poplatek pronájem pozemku. Pokud jste tak neučinili v průběhu měsíců ledna a února, byly Vám poslední týden 

v únoru rozeslány poštovní poukázky na tyto poplatky se splatností nejpozději do 31. 3. 2020.  

V případě, že došlo ke změně, která bude mít vliv na výši poplatku (přiznání starobního důchodu, ZTP,ZTP/P atd.), 

kontaktujte obecní úřad.  Výši poplatků Vám rádi opravíme a upřesníme. 

Sazby poplatků u pronájmů pozemků zůstávají nezměněny. 

Sazby u poplatků za psy jsou určeny obecně závaznou vyhláškou takto:  

 

 

Bytová jednotka - základní sazba  600,- Kč  

Bytová jednotka - poživatelé starobního, 

invalidního, vdovského a vdoveckého důchodu 

 

150,- Kč první pes 

 

200,- Kč za každého dalšího psa 

Rodinné domy, stavby pro individuální 

rekreaci 

150,- Kč první pes 150,- Kč za každého dalšího psa 

Rodinné domy, stavby pro individuální 

rekreaci - poživatelé starobního, invalidního, 

vdovského a vdoveckého důchodu 

 

70,- Kč první pes 

 

100,- Kč za každého dalšího psa 

Osvobození od poplatku – osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, držitel ZTP, ZTP/P, 

osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 

  

  

Odvoz nebezpečného odpadu 

 

Odvoz nebezpečného odpadu společností Sokolovská skládková, spol. s r.o. se v naší obci 

uskuteční ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 15.00 do 16.30 hodin z obvyklých míst. V den svozu 

budete informováni i místním rozhlasem. Využijte možnosti zbavit se nebezpečného 

odpadu, kterými jsou zejména baterie, barvy, laky, ředidla, aerosoly, oleje, rozpouštědla, 

asfaltové směsi a jiné chemikálie.  

 

Prosíme občany, aby lednice, televizory, jiná elektrozařízení a pneumatiky odkládali do sběrných míst 

obce Vintířov.  

Obvyklá místa stání vozu společnosti Sokolovská skládková, s.r.o: 

• před regulační stanicí plynu 

• na parkovišti před samoobsluhou Vintíř 

• před obecním úřadem 

• na parkovišti u restaurace U Kahanu 

• před sběrnou surovin č.p. 186  
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Přehled o uložení odpadu a tříděných složek odpadu za období 2005 - 2019  

Druh odpadu 
rok 2005 v 

tunách 

rok 2006 v 

tunách 

rok 2007 v 

tunách 

rok 2008 v 

tunách 

rok 2009 

v tunách 

rok 2010 

v tunách 

rok 2011 

v tunách 
 

 

Plasty 1,27 1,39 2,485 3,18 3,365 6,356 8,929 
 

Sklo 2,67 3,07 2,759 5,2 6,279 6,735 10,203 
 

Papír 2,61 2,93 3,385 5,056 6,418 11,356 14,953 
 

Směsný komunální 132,22 119,53 122,36 123,87 109,35 118,62 132,28 
 

Objemný (kontejnery) 342,06 384 363 258,58 387,9 188,42 81,32 
 

Nápojový karton 0 0 0 0 0 0 0,239 
 

Textil 0 0 0 0 0 0 0 
 

Bioodpad 0 0 0 0 0 0 0 
 

Pneu 
Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se  

CELKEM 480,83 510,92 493,99 395,89 513,31 331,49 247,92  

Druh odpadu 
rok 2012 v 

tunách 

rok 2013 v 

tunách 

rok 2014 v 

tunách 

rok 2015 

v tunách 

rok 2016 

v tunách 

rok 2017 

v tunách 

rok 2018 

v tunách 

rok 2019 v 

tunách 

Plasty 10,246 11,494 12,614 13,2 13,765 15,637 14,42 14,5 

Sklo 9,367 9,995 9,536 10,2 11,007 14,944 15,899 13,1 

Papír 15,87 17,508 16,889 17,82 19,119 19,639 18,421 19 

Směsný komunální 132,68 126,59 127,8 131,42 134 131,687 133,467 139,4 

Objemný (kontejnery) 79,22 57,6 69,68 60,42 75,9 89,6 95,46 100 

Nápojový karton 0,258 0,521 0,53 0,57 0,497 0,523 0,459 0,5 

Textil 0 0 2,21 6,112 5,064 3,3 2,85 2,9 

Bioodpad 0 0 
Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 
50 65 54,56 95 

Pneu 
Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 

Neevidoval 

se 
225 ks 135 ks 163 ks 

CELKEM 247,64 223,71 239,26 239,74 309,35 340,33 335,54 384,40 

 
Obyvatel v naší obci bylo ke konci roku 2019 celkem 1219 a znamená to tedy, že na každého obyvatele naší obce připadá 

celkem 315,4 kg odpadu za rok, přičemž z toho na osobu 41 kg obalového odpadu a 78 kg  bioodpadu bylo vytříděno. 

 
Směsný komunální odpad 

Náklady na svoz směsného komunálního odpadu od občanů v roce 2019 činily 59. 200,-  Kč a vybrané poplatky činily 

62. 300,- Kč. Poplatek hradí 130 občanů v obecních bytech. Ostatní občané mají uzavřené smlouvy se svozovou 

společností samostatně nebo prostřednictvím společenství vlastníků bytových jednotek. 

  

Tříděný komunální odpad 

Počty nádob na tříděný odpad:  Plast 11 ks 

                         Papír 11 ks 

            Sklo 10 ks 

            Nápojový karton 8 ks 

                         Textilní materiál 2 ks 

 

Náklady na tříděný odpad plně hradí obec. V roce 2019  to bylo 172 .100,- Kč a od EKO-KOMu jsme dostali zpět 

celkem 138 .700,- Kč. 

Za zpětný sběr elektrozařízení jsme od společností dostali v roce 2019 celkem 8. 000,- Kč.  

 

Objemný odpad – velkokapacitní kontejnery 

Náklady na objemný komunální odpad plně hradí obec. V roce 2019 to bylo 133. 000,- Kč (není zahrnuta vlastní 

doprava). 
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Nebezpečný odpad 

Náklady na nebezpečný odpad činily v roce 2019 celkem 15 .000,- Kč a taktéž je plně hradila obec. 

Kompletní náklady na odpadové hospodářství: 178. 000 ,- Kč 

Skládkovné 1 tuny odpadu činí 1.383,- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 

Nadále jsou k vyzvednutí na obecním úřadě tašky na tříděný odpad za jednorázový poplatek 20,- Kč za sadu (plast, sklo, 

papír). 

Ve sběrných místech (za fotbalovým hřištěm a v areálu technických služeb) může občan Vintířova zdarma odložit 

objemný odpad, kovový odpad, jedlé tuky a oleje, elektroodpad, biologicky rozložitelný odpad. Osobní pneumatiky bez 
disku jsou zpoplatněny částkou 25,- Kč/ks. Ostatní pneu dle ceníku v provozním řádu vyvěšeném u sběrného místa. 

Nebezpečný odpad bude nadále zdarma svážen 2x ročně (jaro, podzim). 

 
Zpracoval: Muchka Robert, vedoucí odboru místního hospodářství             

Ve Vintířově dne 2.3.2020 

 

 

 

Jaro začíná u nás... Pro všechny zahrádkáře máme již připraven kompletní 

sortiment zahradnických potřeb, substrátů, hnojiv, semínek a květin. Přivítejte 

jaro s námi. Vaše Zahradnické centrum Letokruh, Vintířov č.p. 57. 
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VVEESSEELLÉÉ  PPRROOŽŽIITTÍÍ  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍCCHH  SSVVÁÁTTKKŮŮ  PPŘŘEEJJEE  

ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVOO  OOBBCCEE  VVIINNTTÍÍŘŘOOVV  

AA  PPRRAACCOOVVNNÍÍCCII  

OBECNÍHO ÚŘADU 
VVyyddáávváá::  OObbeeccnníí  úúřřaadd  VViinnttíířřoovv,,  IIČČOO  0000225599664411,,VViinnttíířřoovv  6622,,  vvyyddáánníí    ččttvvrrttlleettnníí,,  rroozz..  vvyyddáánnoo  2277..99..22000044  ,,  eevveenntt..čč..  MMKK  ČČRR  EE  1155335500..  
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